
              

 

    

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

วนัแรก               สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้

 



              

 

    

13.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก (อาคาร 1) ช ั*น 3 ประตทูางเขา้หมายเลข 
4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR ASIA X โดยมเีจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 

  
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื2อง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ที2น ั2ง 

จดัที2น ั2งแบบ 3-3-3 นํ *าหนกักระเป๋า 20 กก. /ทา่น (หากตอ้งการซื*อนํ *าหนกัเพิ2ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
15.40 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยเที�ยวบนิที� XJ702 
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ั2วโมง ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื2อง ** 
 

23.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ รถโคช้พาท่านขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอืสะพานเพื�อ
ความหวงัในการรวมชาตทิี�ยาวกวา่ 4.42 กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร 

 
จากนั6นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนิชอน (บรกิารอาหารวา่ง คมิบบั และนมกลว้ย) 

  
พกัที2    INCHEON RIVERA VERIUM HOTEL / CHOYANG HOTEL / AIR REX HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที2สอง            สวนยางแจซติี*เซ็น ฟอรเ์รส - โซลทาวเวอร ์- ชมดอกซากรุะ ทะเลสาบซอกชน - สวนสนกุล็อตเตเ้วลิด์  
                         ล็อตเตด้วิตี*ฟร ี- พพิทิธภณัฑส์าหรา่ย  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

จากนั6นนําท่านแวะชมความงามของดอกซากรุะ สวนยางแจซติี*เซ็น ฟอรเ์รส สวนสาธารณะที�มคีวามสวยงามในกรุง
โซล ยาวตลอดทางของแม่นํ6าประมาณ 16 กโิลเมตร มธีรรมชาตซิ ึ�งมคีวามสวยงาม เเละสมบรูณ์ดว้ยจํานวนตน้ไมก้วา่ 
94,800 ตน้ ที�ปลูกกระจายตัวอยู่เต็มพื6นที� โดยตน้ไมเ้หล่านี6นั 6นเป็นตน้ไมท้ี�มากกวา่ 43 สายพันธุด์ว้ยกัน จุดที�พลาด
ไม่ไดค้อื ที�นี�ยังมโีซนที�มตีน้พตกต หรอืซากุระเกาหลบีานอยู่รมินํ6าเป็นระยะทางยาว จนเป็นอกีหนึ�งจุดชมซากุระที�
สวยงามของกรงุโซลดว้ย 
 
หมายเหตุ: การบานของดอกซากุระขึ*นอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ล่ะปี หากดอกซากุระไม่บาน หรอืหมด
ฤดกูาลแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิYปรบัรายการทอ่งเที2ยว ทดแทนเป็น วดัพงอนึซา วัดดังทา่มกลางยา่นธรุกจิ
และตกึสงูยา่นกงันัม สรา้งขึ6นตั 6งแตส่มัยอาณาจักรชลิลา ประตหูนา้วัดมชีื�อวา่ จนิยอมนุ หมายถงึ สรรพสิ�งที�ยังคงอยูใ่น
สภาพเดมิ เมื�อเดนิเขา้มาในประตูแห่งนี6ก็จะสื�อถงึความหมายถงึการจะไดเ้ขา้มาสู่ภพขององค์สัมมาสัมพุทธเจา้ 
สญัลกัษณ์โดดเดน่ของวดัคอื พระพทุธรปูแกะสลกัหนิออ่นที�ใหญท่ี�สดุในโซลที�ทกุคนตั 6งใจมาสกัการะขอพร มคีวามสงู
กวา่ 23 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
จากนั6นนําทา่นไปยังหนึ�งในทาวเวอรท์ี�มวีวิที�สวยที�สดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ตั 6งอยู่บนภเูขานัมซานใจกลางกรุงโซล 
มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตร ไมว่า่จะเป็นชว่งกลางวัน ชว่งกลางคนื หรอื
ฤดูกาลไหนๆ ก็ยังไดรั้บความนยิมเสมอมา เพราะเป็นจุดชมววิที�มองเห็นววิทั�วทั 6งกรุงโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพา
โนราม่า นับเป็นอกีสถานที�สดุแสนโรแมนตกิแห่งหนึ�งที�คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด นอกจากนี6ยังมไีฮไลทสํ์าคัญของกรุง
โซลที�นักทอ่งเที�ยวทกุคนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิคอื สถานที�คลอ้งกญุแจชื�อดัง ที�มคีวามเชื�อวา่ คูรั่กที�มาคลอ้งกญุแจที�นี�
จะมคีวามรักที�ยนืยาวไปตลอดกาล (อตัราคา่บรกิารนี* ไมร่วมกญุแจ และคา่ขึ*นลฟิท ์11,000 วอน)  
 

 
 
 



              

 

    

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟตบ์าบคีวิปิ* งยา่งสไตลเ์กาหล ีเนื*อหม ูเนื*อไก ่เนื*อววั ปลาหมกึ 

อาหารเกาหล ีเตมิไมอ่ ั*น 
 
จากนั6นนําท่านเดนิทางเขา้สู ่สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด์ หนึ�งในสวนสนุกที�ดังที�สดุของเกาหล ีตั 6งอยู่ที�เขตชมัซลิในเมอืง
โซล เป็นสวนสนุกในรม่ขนาดใหญท่ี�มชี ื�อเสยีงที�สดุแหง่หนึ�งในโลก การมาเที�ยวที�นี�จงึสามารถทําไดท้ั 6งปีโดยไมต่อ้งดู
สภาพอากาศลว่งหนา้ ภายในมเีครื�องเลน่ที�น่าตื�นเตน้มากมาย รวมถงึลานไอซส์เก็ต สวนสนุกลอตเตเ้วลิด์แบง่ออกเป็น 
2 โซน ไดแ้ก่ ธีมผจญภัย (Adventure) โซนที�เป็นสวนสนุกในร่มที�ใหญ่ที�สุดในโลก และ เกาะเวทมนต์ (Magic 
Island) โซนที�เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที�สรา้งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน ทั 6งยังมีรา้นจําหน่ายของที�ระลกึ 
รา้นอาหารนานาชาต ิและสิ�งอํานวยความสะดวกอื�นๆอกีมากมาย ที�นี�ยังรายลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ ชอ้ปปิ6งมอลล ์
ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต โรงแรมหรู เป็นตน้ นอกจากนี6ยังม ีล็อตเตด้วิตี*ฟร ีใหท้่านไดส้ามารถเลอืกซื6อสนิคา้ไดอ้กีมากมาย 
(อตัราค่าบรกิารนี* ไม่รวมบตัรเครื2องเล่น Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR Game 
Zone, Fantasy Forest และ Poporo Park หากลกูคา้ตอ้งการเลน่จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิ2ม)    
 

 
 

นอกจากในโซลจะมงีานเทศกาลดอกซากรุะที�เกาะยออโีดแลว้ ยังมอีอกีหนึ�งสถานที�ที�คนนยิมไปชมซากรุะไม่แพก้ัน 
นําทา่นชม เทศกาลดอกซากรุะบาน รมิทะเลสาบซอกชน ตั 6งอยูใ่กลก้นักับสวนสนุกลอ้ตเตเ้วลิด์ ซึ�งจะมตีน้ซากรุะ
ปลูกเรยีงรายสวยงามอยู่รมิทะเลสาบ คนเกาหลนีิยมมานั�งเล่นพักผ่อนชมทะเลสาบที�สงบนิ�ง พรอ้มกับดูกลบีดอก
ซากรุะที�ปลวิไปทั�วบรเิวณ  
 
(หมายเหต ุ: ดอกซากุระจะเร ิ2มบานประมาณช่วงเดอืนเมษายน ต ั*งแตก่รุป๊ประมาณวนัที2 07 – 14 เมษายน 
จํานวนการบานของดอกซากุระจะขึ*นอยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะ่ปี หากดอกซากุระไมบ่าน หรอืหมดช่วง
เทศกาล ทา่นสามารถเก็บภาพความประทบัใจกบัฉากหลงัที2มตีกึสงูเสยีดฟ้า LOTTE TOWER และดื2มดํากบั
บรรยากาศชว่งฤดใูบไมผ้ลขิองเกาหลไีด)้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 

 
 

จากนั6นนําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย เรยีนรูก้ารทําสาหรา่ยของชาวเกาหล ีการบอกเลา่เรื�องราวขั 6นตอนความ
เป็นมาของสาหร่าย ตั 6งแต่เป็นหัวเชื6อจนถงึขั 6นตอนสุดทา้ย ในประเทศเกาหลใีตส้าหร่ายนั6นเป็นที�นิยมมาก อาหาร
เกาหลหีลากหลายเมนูลว้นมสีว่นผสมของสาหรา่ย ยกตวัอยา่งเชน่ ขา้วยําเกาหล ี(บบิมิบบั) 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู บบิมิบบั ขา้วยําเกาหล ีประกอบดว้ยผกัตา่งๆ พรอ้มกบัเนื*อสตัวห์มกั 

เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบหูมอ้รอ้นๆ 
 
พกัที2    BENEKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที2สาม            ผลติภณัฑนํ์ *ามนัสน - ศนูยส์มนุไพรโสม - หมูบ่า้นโบราณอกิซอนดง - พระราชวงัชางเคยีงกงุ - คอสเมตคิ  
                         ตลาดเมยีงดง  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
นําท่านเรยีนรูก้ารทํา ผลติภณัฑนํ์*ามนัสน ที�สกัดจากนํ6ามันสนเข็มแดง มสีรรพคณุชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ย
ควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในรา่งกาย 
 
จากนั6นนําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มนุไพรโสมเกาหล ีสมนุไพรที�ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร 
ปอด ช่วยทําใหจ้ติใจสงบ และเพิ�มพละกําลัง มสีรรพคุณทางการแพทยช์ว่ยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 
 

จากนั6นนําทา่นไป หมูบ่า้นโบราณอกิซอนดง หมูบ่า้นฮนัอกเกา่แกท่ี�สดุแหง่หนึ�ง
ในกรุงโซล มกีลิ�นอายความเป็นเกาหลโีบราณ และเป็นย่านเก่าแก่ที�อาจจะใหม่
สําหรับใครหลายๆคน แหลง่รวมคาเฟ่เก๋ๆ  รา้นอาหารชคิๆ ใจกลางกรงุที�ซอ่นตวัอยู่
ในตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดนิลัดเลาะจากแถวย่านอนิซาดงมาได ้มีทั 6ง
รา้นอาหารเกาหล ีรา้นบงิซ ูรา้นนั�งชลิ รา้นพซิซา่ ที�ตกแตง่ไดอ้ยา่งมสีไตล ์เหมาะ
สําหรับชาวโซเชยีลที�ชอบอัพรูปสวยๆ ไฮไลท์ของย่านนี6จะเป็นคาเฟ่ดอกไมช้ื�อ
รา้น มาดงั หนา้รา้นจะเป็นมมุยอดฮติที�คนนยิมมาถา่ยรปู เพราะสสีนัสดใสสวยงาม
ของดอกไม ้นอกจากสายฮปิเตอรแ์ลว้สายกนิก็หา้มพลาด ที2นี2มรีา้นขายมนัดชูื2อ

ดงั (เกีwยวนึ2งเกาหล)ี ชื2อรา้น ชางฮวาดงั ตั 6งอยูต่รงหวัมมุถนน ซึ�งจะมคีนตอ่ควิรอเยอะมากๆ 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไกตุ่๋นโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไก่ขนาดกําลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ย

โสม แปะกว๊ย และสมนุไพรบํารงุรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 



              

 

    

 
จากนั6นนําทา่นไป พระราชวงัชางเคยีงกงุ หนึ�งในหา้พระราชวงัที�สําคญัที�สดุในเกาหล ีเดมิเป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของ
กษัตรยิร์าชวงศโ์ครยอ โดยเริ�มตน้เดนิจากศาลเจา้ชงมโย ถอืเป็นสถานที�แห่งมรดกโลกระดับนานาชาตทิี�ไดรั้บการ
คุม้ครอง เป็นศาลเจา้แบบขงจื6อที�เกา่แกท่ี�สดุในโลก ศาลเจา้ชงมโยยังคงสภาพอยู่ตั 6งแตส่มัยศตวรรษที� 16 จนถงึทุก
วันนี6 และมแีผ่นจารกึลงคําสั�งสอนจากกษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงคโ์ชซอนของเกาหล ีจากศาลเจา้เดนิขา้ม
สะพานไปยังพระราชวังชางเคยีงกุง โดยสังเกตสิ�งก่อสรา้งที�ทําจากหนิบรเิวณเนินเขาที�จะค่อยๆนําทางไป หนึ�งใน
สิ�งกอ่สรา้งนี6เคยเป็นหอสังเกตการณ์ในอดตี ประตทูางเขา้ใหญ่ของพระราชวังจะเชื�อมต่อกับสะพานอกช็องกโย และ
นับเป็นสะพานที�เกา่แกท่ี�สดุในโซล มองใหด้แีลว้จะเจอรูปปีศาจที�กําลังซุม่อยูใ่ตกํ้าแพงอฐิ นอกจากนั6น ยังสามารถชม
ซากรุะสวยๆ พรอ้มชมความงามทางสถาปัตยกรรมแบบโบราณของพระราชวังเป็นฉากหลัง หากโชคดจีะสามารถเห็น
ซากรุะปลวิไปตามสายลมบนสะพานอกช็องกโย นอกจากจะเป็นชว่งซากรุะบานแลว้ ดอกไมอ้ื�นๆ เชน่ ดอกแอพรคิอต 
ดอกฟอรซ์เีธยี และดอกอาซาเลยี จะเบง่บานอวดความงามไมน่อ้ยหนา้เชน่กนั 
 

 
 

หมายเหตุ: กรณีที2พระราชวงัชางเคยีงกุงไม่เปิดทําการ ขอสงวนสทิธิYปรบัรายการท่องเที2ยว ทดแทนเป็น 
พระราชวงัชางด็อกกุง พระราชวังลําดับที�สองที�ถูกสรา้งต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง เคยใชเ้ป็นที�พํานักของ
พระมหากษัตรยิ์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที�ยังคงรักษาไว ้
พระราชวังหลวงทั 6ง 5 ที�ในโซลนั6น จะมลีักษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กนั แตกตา่งกนัที�ทัศนยีภาพ รวมถงึความพเิศษของแต่
ละสถานที�ดว้ย อย่างตัวพระราชวังชางด็อกกงุแหง่นี6ก็มไีฮไลทท์ี�น่าสนใจคอื สวนฮวูอน หรอืสวนแห่งความลับนั�นเอง 
(Secret Garden) ภายในพระราชวังประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐานชั 6นนอก พระราชฐานชั 6นใน และสวนดา้นหลังที�ใช ้
สําหรับเป็นที�พักผ่อนของพระมหากษัตรยิใ์นสมัยโบราณ เมื�อเดนิเขา้มาบรเิวณดา้นในพระราชวังจะเจอกับลานกวา้ง 
เป็นพื6นที�สาธารณะที�นักทอ่งเที�ยวสามารถเดนิชมได ้ 
 
จากนั6นนําท่านแวะชอ้ปที�รา้นเครื�องสําอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื�อเลอืก
ซื6อกลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบํ์ารงุผวิแบรนดอ์ยา่ง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ที�เป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีนํ6าแตก ครมีขดัขี6ไคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อื�นๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ  
 



              

 

    

 
จากนั6นนําท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ6ง ยา่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรอืสยามส
แควรเ์กาหล ีตลาดแหง่นี6จะมเีสื6อผา้ กางเกง รองเทา้ นํ6าหอม เครื�องสําอางคท์ั 6งแบรนดเ์นมชื�อดัง และโลคอลแบรนด ์
รวมถงึซดีีเพลง รูปดารา และศลิปินเกาหลี หรืออะไรที�วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที�ตลาดนี6 อาทิเช่น รา้น
เครื�องสําอางค์ค์ที�คุน้หูคนไทยที�ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครื�องสําอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย 
หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ
เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  
 

 
 

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางที�ฮอทฮติไมแ่พก้นัอยา่งโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ิ6ม
ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญอ่บน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็
อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ  ยา่งชสีมรีสหวาน ชสียา่ง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ตอ๊กโบก ีเคก้ขา้วที�
ข ึ6นชื�อของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี6มอียู่เกอืบทุกซอกทุกมุมที�ในตลาดเมยีงดง บะหมี�ดําจาจังม
ยอน หนึ�งในเมนูสดุฮติที�เห็นกันบอ่ยในซรีี�สเ์กาหล ีมันฝรั�งเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั�วไปในเมอืงไทย แต่
ของที�นี�จะมไีสก้รอกเพิ�มเขา้มาอกีหนึ�งชั 6น ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลงัการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แตห่าก
คนที�ชอบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดงั ซึ�งไอตมิที�กดมาใสโ่คนนั6นสงูถงึ 2 ฟตุ 

 
 
 
 



              

 

    

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพื2อความสะดวกในการช็อปปิ* ง 
 
พกัที2   BENEKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที2ส ี2                ศนูยส์มนุไพรฮอตเกนาม ู- พลอยอเมทสิ - ถนนฮงแด – เทศกาลดอกจนิดลัเร เขาวอลมซิาน                            
                         ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนิอนิชอน 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
จากนั6นพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นดินี6เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะ และสงู
เหนือระดับนํ6าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดื�ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี� สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 
จากนั6นนําท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพและนํา
โชค โดยมตีั 6งแตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี6จะงามจับตาเมื�อมาทําเป็นแหวน จี6 ตา่งห ู
และสรอ้ยขอ้มอื 

 
จากนั6นเดนิทางต่อไปยัง ยา่นฮงแด เป็นย่านที�อยู่ใกล ้ๆ  กับมหาวทิยาลัยฮงอกิ มผีลงานศลิปะที�สว่นใหญ่เป็นศลิปะ
แนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื6นที�ของถนนปิกัสโซท่ี�ข ึ6นชื�อของย่านนี6 นอกจากนั6นที�นี�ยังมผัีบ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหาร
มากมายตามตรอกซอกซอยแทบทกุแหง่ จงึทําใหท้ี�นี�เป็นสสีนัของกรงุโซลที�นักทอ่งเที�ยวนยิมมาทอ่งเที�ยวไมข่าดสาย
ทั 6งกลางวนัและกลางคนื 
 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู โอซมับูลโกก ิปลาหมกึ และหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอก

หวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยนําปลาหมกึและหมูลงในกระทะพรอ้มนํ *าซุปปรุงรส เมื2อสกุบรกิารพรอ้มเครื2องเคยีง
และขา้วสวย 

 
จากนั6นนําท่านไปชมความงามของดอกจนิดัลแรที� WONMISAN MOUNTAIN AZALEA FESTIVAL ในช่วงฤดู
ใบไมผ้ลดิอกไมท้ั�วทั 6งเกาหลกํีาลังบานสะพรั�งชชูอ่สวยงามไมแ่พด้อกซากรุะ เทศกาลดอกจนิดลัแร แหง่นี6จะเปลี�ยน
ภเูขาวอลมใิหเ้ต็มไปดว้ยสชีมพ ูดอกจนิดลัแรนั6นคนทั�วไปจะรูจั้กในชื�อ ดอกอาซาเลยี หรอืที�รูจั้กกนัอกีชื�อหนึ�งคอื ดอก 
 
 
 
 



              

 

    

กหุลาบพันปี ซึ�งจะบานอวดสสีนัแขง่กบัตน้ซากรุะ ไมว่า่จะมองไปทางไหนก็เต็มไปดว้ยสชีมพ ูหนัซา้ยก็เป็นสชีมพ ูหัน
ขวาก็เป็นสชีมพ ูภเูขาวอลมจิงึเป็นอกีหนึ�งสถานที�ที�พลาดไมไ่ด ้ 
 

 
 

หมายเหตุ : การบานของดอกอาซาเลยีขึ*นอยูก่บัสภาพอากาศ หากหมดฤดูกาล หรอืทางสถานที2ยกเลกิ
เทศกาล ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิYปรบัรายการทอ่งเที2ยว ทดแทนเป็นถนนแคฮงันูร ีตั 6งอยูใ่นไชน่าทาวนย์า่นอนิ
ชอน เป็นถนนที�เต็มไปดว้ยกลิ�นอาย จนี เกาหล ีญี�ปุ่ น ใครที�ชอบทอ่งเที�ยวยา่นวฒันธรรมตอ้งหา้มพลาด ตวัอาคารของ
ที�นี�ยังคงความดั 6งเดมิของแตล่ะประเทศไวอ้ยู ่มมีมุชคิๆ แถมยังมคีาเฟ่เก๋ๆ  ใหถ้า่ยรปูเพยีบ นอกจากนี6แถวถนนแคฮังนูรี
ก็มรีา้นอาหารอรอ่ยๆ ใหไ้ดล้ิ6มลองมากมาย 

 
จากนั6นนําท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซื6อของฝากที� ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซื6อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนม
ตา่งๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้
โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครื�องสําอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกี6เกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็น
ตน้ 

 
 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้เพื�อเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 
 

วนัที2หา้              สนามบนิดอนเมอืง 

 
00.20 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเที�ยวบนิที� XJ703  
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ั2วโมง ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื2อง ** 
 

04.20 น. เดนิทางถงึประเทศไทย สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 
 
 

*** สําคญัมากโปรดอา่น *** 



              

 

    

 
ในกรณีที2ตอ้งออกต ัzวโดยสารภายในประเทศ ท ั*งเครื2องบนิ รถทวัร ์และรถไฟ กอ่นทําการออกต ัzวโดยสาร กรณุาสอบถามที2

เจา้หนา้ที2ทกุคร ั*ง เนื2องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี2ยนเที2ยวบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
มเิชน่น ั*น ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ั*งส ิ*น 

ขอบพระคณุทกุทา่นที2ใชบ้รกิาร  
 

** ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด ** 
 

การพจิารณาการเขา้-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถอืเป็นสทิธิYในทางกฎหมายของประเทศน ั*นๆ โดยทาง
เจา้หนา้ที2ตรวจคนเขา้เมอืง และเจา้หนา้ที2กรมแรงงานเป็นผูต้ดัสนิชี*ขาด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้หากท่า
ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที2ระบใุนรายการเดนิทาง ซึ2งมคีา่ใชจ้า่ยที2เกดิขึ*นในการเปลี2ยนต ัzวขากลบั และรวมถงึ
คา่บรกิารอื2นๆ ที2เกดิขึ*นดว้ย ฉะน ั*น ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยที2เกดิขึ*นที2ทางประเทศน ั*นๆ เรยีกเก็บ ทางผูจ้ดั
และทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที2เกดิขึ*นทุกกรณี หากตอ้งกลบัประเทศไทยในเที2ยวบนิถดัไปที2มที ี2น ั2งวา่ง หรอื
ตามวนัเดนิทางของต ัzวเครื2องบนิ ท ั*งนี*ข ึ*นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที2ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้และสายการบนิเป็นผู ้
พจิารณาเท่าน ั*น ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆท ั*งส ิ*น และขอสงวนสทิธิYท ี2จะไม่คนืค่าบรกิาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ2งอยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคา 

พกัเดี2ยวเพิ2ม 
ราคา 

ไมร่วมต ัzวเครื2องบนิ 

02 - 06 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

18,999 5,000 8,999 

03 - 07 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

18,999 5,000 8,999 

04 - 08 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

17,999 5,000 8,999 

05 - 09 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

15,999 5,000 8,999 

08 - 12 เมษายน 2563 16,999 5,000 8,999 

09 - 13 เมษายน 2563 16,999 5,000 8,999 

10 - 14 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

23,999  5,000 8,999 

11 - 15 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

23,999 5,000 8,999 

12 - 16 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

22,999 5,000 8,999 

13 - 17 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

22,999 5,000 8,999 

18 - 22 เมษายน 2563 15,999 5,000 8,999 

23 - 27 เมษายน 2563 16,999 5,000 8,999 

24 - 28 เมษายน 2563 16,999 5,000 8,999 



              

 

    

25 - 29 เมษายน 2563 15,999 5,000 8,999 

29 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2563 
(วนัแรงงาน) 

16,999 5,000 8,999 

30 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2563 
(วนัแรงงาน) 

16,999 5,000 8,999 

 
ราคาเด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ่ 5,999 บาท 

 
*** คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ2น *** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ/ทา่น** 
 
โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี2ถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ั*ง เพื2อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง ในกรณียกเลกิการเดนิทางตอ้งยกเลกิ 30 วัน
กอ่นการเดนิทางเทา่นั6น ไมเ่ชน่นั6น ทางบรษัิทจะไมค่นืมัดจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ ทั 6งสิ6น คา่ทัวรท์ี�จ่ายใหก้บัผูจั้ดเป็นการชําระแบบจ่ายชําระ
ขาด และผูจั้ดไดช้ําระใหก้ับทางสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดกอ่นออกเดนิทางเชน่กัน ฉะนั6น หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทาง 
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และ
ประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั 6งคา่ตัtวเครื�องบนิใหแ้กท่า่น 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลใีต ้ รว่มกบัการทอ่งเที2ยวเกาหลใีตเ้พื2อโปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรฐับาล คอื 
สมุนไพรโสม, สมุนไพรฮอตเกนามู, นํ *ามนัสน, ศูนยเ์ครื2องสําอางค ์(คอสเมตคิ), พลอยอเมทสิ และรา้นคา้ปลอดภาษ ี(ดวิตี*
ฟร)ี ซึ2งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี*แจงลูกคา้ทุกท่านวา่ รา้น
รฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม หากประสงคจ์ะซื*อหรอืไมซ่ื*อขึ*นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่ี
การบงัคบัใดๆ ท ั*งส ิ*น  

• ทัวรค์รั 6งนี6มวีัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั6น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นช็อปปิ6ง 
เชน่ รา้นโสม/ฮอกเกนาม/ูนํ6ามันสน/เครื�องสําอางคค์อสเมตคิ/พลอยอเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที�ยว
เอง 300 USD ตอ่ทา่น 

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิv ราคานี6เฉพาะนักทอ่งเที�ยวชาวไทยเทา่นั6น ถา้หากเป็นชาวตา่งชาตจิะตอ้งเพิ�มจากราคาคา่ทัวรป์กตอิกี 
100 USD ตอ่ทา่น  

• ขอสงวนสทิธิvในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรม หรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั 6งนี6ข ึ6นอยูต่ามความเหมาะสม 
• โรงแรมที�พักที�อาจะมกีารสลบัปรับเปลี�ยนขึ6นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั โดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 
• ประเทศเกาหลใีตม้ชีา่งภาพมาถ่ายรูป และมาจําหน่ายวันสดุทา้ย ลกูทัวรท์่านใดสนใจสามารถซื6อได ้โดยไมม่กีารบังคับลกูทัวร์

ทั 6งสนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
• กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที�เป็นนักเรยีน นักศกึษา ครู ธุรกจิขายตรงเครื�องสําอางค ์หมอ พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปที�มกีารขอดู

งานจะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครั 6ง 
• หากมีเพื�อนหรอืญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางระหว่างการท่องเที�ยวในประเทศเกาหล ีหรอืเกดิปัญหาต่างๆ ตลอดจน

ขอ้แนะนํา กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ที�รับผดิชอบ หากท่านมคีวามจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ื�น เพื�อที�จะนําไปยังประเทศนั6นๆ  
หรอืนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ�งของนั6นวา่ตอ้งไมเ่ป็นสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขั 6น
ประหารชวีติ ทางเจา้หนา้ที�จะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิ�งของใดใด 

 

** ส ั2งซื*อซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยที2สนามบนิ ** 
 

สําหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่า่จะเป็น ญี2ปุ่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้าน
ไดต้อ่เนื�องสงูสดุ 8 วัน หากทา่นใดสนใจส ั2งซื*อซมิ สามารถส ั2งซื*อไดก้บัทางเจา้หนา้ที2 และชําระเงนิพรอ้ม
มดัจาํคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นที2เหลอื 
 



              

 

    

 
 
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูที้�ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั$นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั$นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื�อยืนยนั
การมีคณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี ดงัตอ่ไปนี$  
�. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกวา่ 0 เดือน นับจากวนัไปถึง 
�. ตั �วเครื"องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
). สิ"งที"ยนืยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที"อาจเกิดขึ. นในระหวา่งที"พาํนักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็น
ตน้) 
3. ชื"อ ที"อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที"พาํนักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื"นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
8. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที"พาํนักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



              

 

    

 

อตัราคา่บรกิารนี*รวม 

� คา่ตัtวเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี

� คา่นํ6าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 

� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   � คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  

� คา่อาหารตามมื6อที�ระบใุนรายการ     � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี*ไมร่วม 

� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

� คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น  

� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 

� คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยื2นวซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบสําคญัถิ�นที�อยู ่ 

4) สําเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ6ว 2 รูป (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวี

ซา่) 
เง ื2อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเที2ยวหรอืเอเจนซี2ตอ้งชําระเงนิมดัจาํเป็นเงนิจาํนวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพื2อสาํรองที2น ั2ง ภายใน 3 วนัหลงัจาก
การจอง  

2. นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั 6งหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอ
เจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธิvการเดนิทางในทัวรนั์6นๆ 

3. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชําระครบเต็มจํานวนเลย 
4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี6 วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั6นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ื2อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
• กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ีชื�อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงื2อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี* 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั 6งหมด ทั 6งนี6 ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที�ไดจ้า่ยจรงิ

จากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�นั�งตัtวเครื�องบนิ การจอง
ที�พักฯลฯ 

1. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื6อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั 6งหมด   



              

 

    

2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี6 วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั6นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิvในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ื2อนไขและขอ้กําหนดอื2นๆ 
1. ทัวรน์ี6สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั6น 
2. ทัวรน์ี6เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั 6งหมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั 6งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิvในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่ และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิvไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัtวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิvในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั 6งนี6 บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิvไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ6นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี6คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั6น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิvในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ6น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัtวเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื6อเพลงิ ค่า
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั6น  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ6นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ6น และรวมกันทุกชิ6นไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั6น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั6น 

• สิ�งของที�มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั6น  

• หา้มนําอาหารสดเขา้ประเทศเกาหลใีตท้กุชนดิ เชน่ ผกั ผลไมส้ด ไขฯ่ มโีทษปรบัหากฝ่าฝืน  
• ประกาศจากสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ต ั*งแตว่นัที2 1 ม.ิย. 2562 เป็นตน้ไป หา้มนําเนื*อสตัว ์อาทเิชน่ แฮม ไสก้รอก เนื*อดบิ เนื*อ

ตากแหง้ ฯลฯ เขา้มาภายในประเทศเพื2อป้องกนั และควบคมุการไหลเขา้ของโรคระบาดสตัวจ์ากตา่งประเทศ เชน่ โรคอหิ
วาหแ์อฟรกิาในสกุร โรคปากเปื2 อยเทา้เปื2 อยในสตัว ์โรคไขห้วดันกชนดิกอ่โรครนุแรง ฯลฯ หากตอ้งครอบครองผลติภณัฑ์
จากเนื*อสตัวด์งักลา่วอย่างหลกีเลี2ยงไม่ได ้กรุณาทําเครื2องหมายบนใบแจง้สิ2งของที2นําตดิตวัมา และแจง้ด่านควบคุม
โรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศที2สนามบนิหรอืทา่เรอื หากฝ่าฝืนอาจมโีทษปรบัถงึ 10 ลา้นวอน และอาจจะมโีอกาสในการหา้ม
เขา้ประเทศ หรอืจาํกดัการพํานกัในเกาหลใีต ้

 


